
Takový normální den v Klubíčku, dalo
by se říci šrumec už od rána a to nás
baví. Tak třeba dnes – je třetí adventní
sobota, kdy připravujeme poslední
Motanici letošního roku a čeká nás
tvořivá předvánoční dílna v Klubíčku.

Na cestě do Kroměříže je náš bývalý
anglický dobrovolník Conor, který
tradičně přĳíždí na English Christmas.
Proslov hostitelky, anglické královny,
je připraven do posledního detailu,
Merry Christmas! Na naše zahraniční
dobrovolníky po roce jejich působení
v Klubíčku nezapomínáme. Zůstáváme
v kontaktu. Každý již z osmi
dobrovolníků se zapsal do srdcí mnoha
z nás, mnoha z dětí. Věříme, že se nám
podaří najít další dva zahraniční
dobrovolníky, kteří by mohli přĳet už
začátkem příštího roku.

Kulaté vánoce
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Také máte rádi ten čas, kdy advent
zraje a Vánoce pomalu přicházejí?
U nás v Klubíčku je to opravdu
barevné. Návštěva Mikuláše a
anděla se stala vzpomínkou, děti
z našich francouzštin píší vánoční
pozdravy do Bruselu, vánoční
besídky dětských skupin jsou
v plném proudu, do toho
organizujeme besedy a třeba
vysazujeme nové stromy a keře do
obou našich zahrad.

Tak šťastné a kulaté Vánoce vám
přejeme!

MARCELA BRADOVÁ



Tajemné putování Podzámeckou zahradou za
Mikulášem
Letošní ročník Putování Podzámeckou zahradou za Mikulášem byl ve znamení rekordů. Ano dlouhá fronta před
vstupem, jakou jsme ještě neviděli a mrzli vaše děti i vy samotní. Ale hned za branou mrzlo dalších 45 dětských
dobrovolníků a dalších 50 dospělých, kteří nemohli dát najevo nepohodlí a bolest protože zde byli pro vás a vaše
děti, aby vás pobavili, potěšili a mnohdy rozplakali i rozesmáli. Na 2 km dlouhé trati jste procházeli 10 stanovišti.
Prošli dvěma branami až k Mikuláši. První přípravy začaly již v říjnu a pro nás samotná akce vypukla 30.11. ve 12.00
hodin odjezdem 3 plně naložených dodávek do Podzámecké zahrady a skončila ve 21.00 hodin vyložením
nákladu v Klubíčku.

Děkujeme všem, kteří obrovskou frontu vystáli až do konce. Obrovské díky patří všem našim dobrovolníkům. Bez
těchto nadšených lidi, by nemohla tato akce proběhnout. Tento rok patří ještě speciální poděkování
dobrovolníkům, kteří se přihlásili i na naši výzvu "Hledáme dobrovolníky na Mikuláše", byli odvážní a šli do toho
přesto, že s námi nikdy nespolupracovali. Velmi také děkujeme našemu městu za finanční podporu této již
tradiční akce. Děkujeme za váš enormní zájem a účast, přišlo vás minimálně 1600! Překrásné adventní ladění vám
přeje Klubíčko.

DANA VEJVODOVÁ



Dětská skupina Ptáče zahajuje
provoz
Vybudovali jsme již třetí registrovanou Dětskou skupinu Ptáče. Dětská skupina Ptáče
s kapacitou 12 dětí bude otevřena na provozovně Klubíčka 2 na Gorkého 2565. Nové
paní učitelky Anička a Lenka, stejně jako my v zázemí, se těšíme na vás i vaše děti již
2. ledna 2020. Do dětské skupiny jsou přihlášeny ptáčátka ve věku 2 – 3 roky, malá
kapacita v určité dny je ještě volná. Přihlášky lze podat přes rezervační systém
Klubíčka.

MARCELA BRADOVÁ

Naše milé sovičky
Naše milé sovičky...vrátily se nám na zimu...někdy jich u nás na zahradě
Dětské skupiny Sovička napočítáme až na 40. Pokochejte se s námi.

Kalous ušatý (Asio otus) je středně velký druh sovy z čeledi puštíkovitých
hnědého a černého zbarvení s charakteristickým prodlouženým opeřením
kolem ušních otvorů.

Charitativní bazárek Klubíčka
aneb učíme děti pomáhat
Nápad vznikl na základě myšlenky, že si v době Vánoc přejeme vše
nejlepší a děti si píší dlouhé seznamy Ježíškovi. Je to samozřejmě
naprosto v pořádku, ale rády bychom dětem připomenuly, že jsou i třeba
tací, kteří takové štěstí nemají. A že my se máme většinou vlastně
neuvěřitelně dobře.

Ač sami jsme nezisková organizace a hledáme stále různě finanční i jinou
pomoc, tak jsme chtěli podpořit i jiné organizace v Kroměříži. Děti mají



velmi blízko ke zvířátkům, bohužel v dnešní uspěchané době, kdy spousta rodin žĳe v bytech, nemůže dětem
zvířátko dopřát. A proto, alespoň přeneseně, jsme se rozhodli pomoci našim čtyřnohým němým kamarádům
psům a kočkám. A jako třetí do party byla přidána kroměřížská Charita, která má opravdu spoustu různých
aktivit v tom našem lidském světě.

Děti i tety z Klubíčka korálkovaly, háčkovaly, motaly a vyráběly spoustu krásných věcí, za které jim moc
děkujeme. Byly naprosto úžasné. My se je do Vánoc budeme snažit všechny prodat v naší klubíčkovské herně. Tak
nás, prosím, přĳďte podpořit zakoupením drobného dárečku, ozdoby, nebo přání. Ceny jsou symbolické, od 10
Kč (můžete přispět samozřejmě i více).

Děti učíme, že to nejvzácnější, co máme, je náš čas. A pokud jej věnujeme na výrobu dárečku pro naše blízké a
pro radost, nebo na pomoc někomu jinému, je to ta nejcennější věc, co můžeme dát.

V projektu budeme samozřejmě pokračovat. Jednak páteční klubíkové Princezny uháčkovaly i hračky pro
kočičáky z útulku, jednak bychom rády ukázaly dětem i to pokračování v charitě. To znamená, že po Vánocích a
v klidu, nás čeká společné spočítání vydělaných peněz, případné zakoupení potřebných věcí, dle domluvy s
organizacemi a hlavně společné slavnostní předání. O tom všem vás samozřejmě budeme postupně informovat.
Moc děkujeme všem, kteří se naší akce zúčastnili anebo zakoupení výrobku již finančně podpořili.

Krásné a klidné Vánoce vám všem.

MARTA MADEJEWSKI



Vánoční tvoření v Klubíčku
V sobotu 14.12.2019 proběhlo v Klubíčku vánoční tvoření. Bylo to fajn vidět, jak si rodiče krásně tvoří sami i s dětmi
dohromady, místo předvánočního běsnění. Punč byl naprosto báječný. Děkujeme za váš zájem, v příštím roce pár
tvořivých sobot uděláme.

MARTA MADEJEWSKI



Svět budoucnosti vypadá docela jinak
„V rodinném sadu stojí rodiče na žebříku a opylují štětečkem stromy, protože včely
vyhynuly. Kéž by Nova mohla zažít svět, jak vypadal za prababiččina mládí. Kéž by se tak
mohla vrátit v čase! Mohla by něčemu zabránit? Vynasnažit se nějak, aby tolik druhů zvířat
nevymřelo?“

Právě jsem dočetla knihu „Anna“ od Jostein Gaarder s podtitulkem Jaký bude rok 2082?
Tuto knížku mi doporučila jedna velmi moudrá žena, která se snaží, aby učitelé učili děti
vztahu k přírodě, k životnímu prostředí, ve kterém žĳí. Knížka je určena pro děti od 11 let,
ale sama nevím, zda bych ji raději nedoporučovala dále spíše rodičům dětí, ať už mají či
nemají 11 let. Možná je to tím, že knihu čtu v době, kdy sama přemýšlím nad budoucností,
snad je to tím předvánočním časem, nevím, ale rozhodně mě kniha zasáhla, jako by autorka
mluvila i o mé duši.

Představte si, že se vám zdá, že jste ve
snu svou vlastní pravnučkou, svět je
zcela jiný, je zničený, mnohé je
nenávratné ztraceno a lidé už
konečně vědí, že ropa není tekuté
zlato. Jste sama na sebe naštvaná,
proč jste v době, kdy jste ještě mohla
ty nevratné změny zastavit, proč jste
nic neudělala a vezla jste se nečinně
na proudu vlastního pohodlného
života…. Pokud unesete takovou
představu, půjčte si onu knihu, kdy
hlavní hrdince 16leté Anně se zdá
právě takový sen…. Možná budete
smutní a možná zatlačíte i slzu
v oku, ale také si možná uvědomíte,
že je třeba myslet na ty, co nás tu
vystřídají, že je potřeba také něco
z té krásy kolem nás ponechat
neponičené jim, aby na nás nemuseli
vzpomínat ve zlém. Moc bych si
přála, aby nám Ježíšek přinesl do
našich myslí slůvka DOST a ŠETŘIT a
sebral nám slůvko VÍC.

Třeba by to stačilo. Hezké šetrné
Vánoce všem, ať máte dost všeho a
přitom si pošetříte na příště a víc
nepotřebujete.

VERONIKA HABROVÁ



Vánoční recept – Moštovice od Made
• 600 ml moštu

• 250 g cukru

• 500 ml kvalitní vodky

• 6 hřebíčků

• 1 lžička skořice mleté

Postup
• svařit mošt + cukr + koření – cca 5 minut

• vychladit 15 minut

• přidat alkohol

• vychladit dalších 15 minut

• naplnit do lahví a nechat alespoň týden zrát

• scedit a hlavně vypít :)



Do diáře
.

10. 1. Pá Rodičovská skupina: Čiperky

20. 1. Po Beseda: Podnikání na mateřské

24. 1. Pá Rodičovská skupina: Čiperky

7. 2. Pá Rodičovská skupina: Čiperky

14. 2. Pá Beseda: "Být dobrou maminkou"

21. 2. Pá Rodičovská skupina: Čiperky




